
 
 

 
  

ul. Nowogrodzka 12 lok. 6 00-511 Warszawa 

sekretariat@krd.edu.pl, www.krd.edu.pl 

tel. (+48) 502 210 672 

  

  
ZGŁOSZENIE DELEGATA  

XVIII ZJAZD DELEGATÓW KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW 

  
Warszawa, 10-11 grudnia 2021 r.  

  
  

Po wypełnieniu formularza prosimy przesłać skan na adres: sekretariat@krd.edu.pl.   

  

  

Imię i nazwisko Delegata    

Uczelnia/Jednostka naukowa (pełna nazwa) 

Delegata  
  

Adres e-mail Delegata    

Adres e-mail Samorządu Doktorantów 

Delegata  
  

Numer telefonu Delegata    

Numer legitymacji doktoranckiej Delegata    

Podpis Delegata    

Podpis i pieczątka  

Przewodniczącego  

Samorządu Doktorantów Delegata  

  

  

  

   

  



 
 

 
  

ul. Nowogrodzka 12 lok. 6 00-511 Warszawa 

sekretariat@krd.edu.pl, www.krd.edu.pl 

tel. (+48) 502 210 672 

  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Krajową Reprezentację 

Doktorantów z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 12 lok.6, 00-511 Warszawa, w celu uczestnictwa w XVIII 

Zjeździe Delegatów KRD.  

Informujemy, iż Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie 

będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed 

jej wycofaniem.  

 

 

 ………………………………………     

          (data i podpis)  

 

Informacja o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Krajowa Reprezentacja Doktorantów z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 12 lok. 6, 00-511 

Warszawa.  

2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw mogą Państwo skontaktować 

się pod numerem tel.: 502 210 672 lub adresem e-mail: sekretariat@krd.edu.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu rejestracji i uczestnictwa w XVIII Zjeździe Delegatów KRD. 

4. Przetwarzamy dane osobowe zawarte w zgłoszeniu tj. imię, nazwisko, reprezentowana uczelnia/jednostka naukowa, adres email, numer 

telefonu. 

5. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, poza zakresem koniecznym do rejestracji i uczestnictwa w XVIII 

Zjeździe Delegatów KRD 

6. Państwa dane przechowujemy przez okres 10 lat od daty zakończenia naboru. 

7. Przysługuje Państwu: prawo dostępu do wglądu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo 

do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo 

do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

8. W celu realizacji swoich praw, prosimy aby zgłosili Państwo przysługujące żądanie pod numer tel. lub na adres 

e-mail wskazany w punkcie 2. W obu przypadkach, poprosimy o potwierdzenie swojej tożsamości. 

9. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne i stanowi warunek rejestracji uczestnictwa w XVIII Zjeździe Delegatów KRD.

 


